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A IG Europe GmbH (número de registo 148759) está autorizada e regulada pelo 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (“BaFin”) e Deutsche Bundesbank. 

A sucursal Sueca da IG Europe GmbH está registada pelo Finansinspektionen.

PARA: IG EUROPE GMBH 

01 | AUTORIZAÇÃO

Nós (os signatários), autorizamos a vocês, a IG Europe GmbH a receber ordens e instruções, via telefone ou por outros meios, de todos e qualquer 
um de nós (para evitar qualquer dúvida reconhecemos que não estarão obrigados, excepto no disposto neste parágrafo e no parágrafo 2, a aceitar 
ou actuar caso sejam dadas instruções que visam modificar os termos deste documento ou qualquer outro anteriormente assinado por nós). Esta 
autorização somente poderá ser alterada através de um consentimento em formato de texto subscrito por todos ou qualquer um de nós e esta 
autorização, conforme alterada, estará em vigor até que recebam um aviso em formato de texto de todos ou por qualquer um de nós instruindo para 
que não sejam aceites mais nenhuma ordem ou instrução.

02 | ÓBITO

Através do presente documento concordamos que na eventualidade do falecimento de um de nós, a IG Europe GmbH poderá, na ausência de um 
aviso em formato de texto de qualquer um de nós ou do nosso representante legal instruindo-vos para cessarem a aceitação de ordens e outras 
instruções, tratar o(s) restante(s) signatério(s) (o(s) “sobrevivente(s)”, como tendo total capacidade para operar sobre esta conta e que todos os 
fundos pendentes como crédito e como débito desta conta deverão recair sobre a responsabilidade do(s) restante(s) sobrevivente(s) sem prejuízo para 
qualquer direito vosso em referência a esse saldo ou a qualquer decisão que possam considerar desejável tomar visando a reclamação de qualquer 
outra pessoa que não o(s) restantes(s) sobrevivente(s).

03 | RETIRADA DE INSTRUÇÕES

Após a recepção de um aviso em formato de texto por todos nós ou por qualquer um de nós, instruindo-vos para não aceitarem qualquer 
operação, não deverão, a partir da data de recepção desse mesmo aviso ou alteração ao disposto nesse documento, aceitar ordens para novas 
posições por parte de qualquer um de nós.

04 | RESPONSABILIDADE CONJUNTA E SOLIDÁRIA

A responsabilidade da Conta Conjunta é conjunta e solidária para com o resto dos signatários conjuntos. Isto não só significa que cada um de 
nós é responsável conjunto para com o resto dos signatários de qualquer saldo negativo que esteja em conta conjunta como também que cada 
um de nós será inquestionavelmente responsável individualmente pela quantia total em falta da conta conjunta, mesmo que as instruções 
sobre a conta tenham sido dadas por um dos restantes signatários.

Qualquer variação ou notificação referente ao parágrafo 3 não afectará a nossa responsabilidade conjunta e solidária em qualquer ordem ou 
transacção até à data que recebam por escrito a referida alteração. Uma vez que tenham recebido notificação para fechar a conta conjunta, só 
serão obrigados a aceitar instruções referentes ao fecho da própria conta. 

05 | OS NOSSOS FORMULÁRIOS INDIVIDUAIS

Em conjunto com esta aplicação de conta conjunta, iremos assinar ou assinámos um formulário de abertura de Conta de Negociação com 
Margem (pessoa singular). Nesse formulário deverão constar referências cruzadas de modo a garantir a nossa responsabilidade conjunta e 
solidária em todos os aspectos. O formulário de Aviso sobre Risco e o Contrato com o Cliente deverão ser lidos e incluídos como garantia de 
que as ordens serão relativas a uma conta Conjunta e que a nossa responsabilidade será conjunta e solidária tal como previsto no parágrafo 4.

06 | RECONHECIMENTO E CERTIFICAÇÃO

6.1 Concordamos e aceitamos a responsabilidade conjunta e solidária com base no acima mencionado.
6.2  Reconhecemos que a IG Europe GmbH não fornece qualquer tipo de aconselhamento fiscal e confirmamos que obtivemos aconselhamento 

independente onde aplicável.
6.3  Certificamos que somos residentes fiscais do mesmo país.
6.4 Certificamos que não somos pessoas dos EUA conforme definido pelo Internal Revenue Service.
6.5  Reconhecemos que os informaremos imediatamente se a posição de residência fiscal de qualquer um de nós for alterada e aceitamos que a 

conta pode ser fechada se não formos mais residentes fiscais do mesmo país.
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A IG Europe GmbH (número de registo 148759) está autorizada e regulada pelo 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (“BaFin”) e Deutsche Bundesbank. 

A sucursal Sueca da IG Europe GmbH está registada pelo Finansinspektionen.

PARA: IG EUROPE GMBH (CONTINUAÇÃO)

 Assinatura:   Data:  

 Nome Completo:   N° da Conta IG (se aplicável):   

 Assinatura:   Data:  

 Nome Completo:   N° da Conta IG (se aplicável):   

 Assinatura:   Data:  

 Nome Completo:   N° da Conta IG (se aplicável):   

 Assinatura:   Data:  

 Nome Completo:   N° da Conta IG (se aplicável):    

Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 75% de 
contas de investidores de retalho perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este fornecedor. Deve considerar se compreende como 
funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco da perda do seu dinheiro. 

Clientes profissionais podem perder mais do que eles depositam. Todas as operações envolvem risco.

Após ter colocado os seus  
dados, por favor:

 Imprima o formulário;

 Assine o mesmo; e 

 Envie-nos.

IG MARKETS LIMITED Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, Londen EC4R 2YA
T +351 211 205 593 E info.por@ig.com W IG.com 

IG EUROPE GMBH Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm, Suécia 
T +351 211 205 593 E info.por@ig.com W IG.com


